FAU møte 28.02.18
Tilstede: Anne Parelius Wiechert, Silje Severine Sætre, Siri Finstad, Kicki Wessel, Bo
Granberg, Svein Gullerud, Tanja Solstad, Kristian Melnes og Siv- Lillian H. Amundsen.
Ikke tilstede: Evelyn Nathalie Lindheim- Eriksen, Artur Giza, Thomas Skullerud, Bjørn Vidar
Wollum og Lisa Katarina Frödin
Saker:
1.0. Fane
2.0. Karneval disco
3.0. Barnas bruktmarked
4.0. Innmeldt sak
5.0. Eventuelt
5.1. Saker som kan meldes til FAU
5.2. Årshjul
5.3 Diverse
1.0. Fane
Svein informerer. Thomas og Svein møttes i komitemøte for ca. 14 dager siden. Har fått inn
tegninger fra ca. 3,5 klasse. Det er noen tegninger som er aktuelle. Tegningen som velges må
digitaliseres. Thomas har ansvaret for dette. Thomas eller Bjørn Vidar tar kontakt med Oslo
flaggfabrikk i Moss. Fanen produseres i Kina.
2.0. Karneval disco
Tanja her kjøpt sukkerspinn maskin. Ønsker FAU å kjøpe denne? Vi skal teste hvordan det
fungerer under karneval disco og deretter bestemme oss. Siri ansvar for dagen, alt er under
kontroll. 5 voksne hjelper til under arrangementet og 45 barn er påmeldt.
3.0. Barnas bruktmarked
Innspill fra elevrådet til SU: Barna ønsker seg to bruktmarked i året. Da kan bruktmarkedet
følge sesongen. Mars/april og September/ oktober kom opp som forslag fra FAU.
Hva skal selges på bruktmarkedet? Dette skal være for og med barna. FAU tenker at det ikke
er nødvendig å henge opp lapp i nærmiljøet, men at det er et arrangement for skolens elever.
I fjor leide vi Dalheim, dette koster 2600 kr. Det ble solgte for 1700 kr i kiosken. Et lite
underskudd for FAU. Forrige gang var det 4-5 voksne med å arrangere. Det var bakt 4-5 kaker.
Forslag til neste bruktmarked: Istedenfor bord, kan hver selger ta med seg tepper som brukes
som salgsplass. Hver enkel selger har ansvar for å lage sin egen salgsplass og rydde opp i
etterkant. Det som ikke blir solgt må foreldrene ta med seg hjem. Om alle tar av seg skoene
og vi ikke bruker stoler, er det ikke behov for å legge ut mattene. Vi ønsker å ha det i
flerbrukshallen denne gangen. Det er rimeligere enn å leie Dalheim. Det er også sikrere for

barna å leke på uteområdet til skolen enn på p-plassen og området rundt Dalheim. I fjor ble
det etterspurt om det var rundstykker å spise. Eventuelt kan det selges pølser.
Sende ut forespørsel i klassene om hvilke voksne som kan hjelpe til. Dato for bruktmarked er:
onsdag 18.04.18. Kan begynne å rigge fra kl. 17. og salget starter kl.17.30 og avsluttes kl. 19.
Føre saken videre til neste møte hvor mer detaljer bestemmes. Kicki har ansvaret for
bruktmarkedet.
4.0. Innmeldt sak.
Forelder ønsker informasjon om skolens retningslinjer i forbindelse med at skolen tar kontakt
med hjemmet om hendelser som skjer i skoletiden. Dette er i forbindelse med samarbeid
hjem- skole. Svein svarer at det i utgangspunktet ikke er noen sentrale retningslinjer som
omhandler når skolen skal ta kontakt med hjemmet. Dette er en løpende vurdering av
lærere/ SFO ansatte. Den enkelte lærer/ ansatt kjenner barnet i klassen/ SFO og vurderer i
det enkelte tilfellet om hvilken informasjon som eventuelt skal sendes ut. Det er sakt fra
Svein at det er bedre å ta en telefon for mye enn en for lite. Det er forskjellige behov i den
enkelte familie og barnets behov. Det er en balansegang på hvor mye informasjon som skal
sendes ut på e- post og sms. I opplæringsloven står det at samarbeidet mellom hjem og skole
skal være god og reell. Svein ønsker at foreldrene skal være trygge på at dersom det skjer ting
på skolen blir det tatt kontakt med hjemmet i de situasjonene det er nødvendig. Er det
allikevel noen foreldre som savner informasjon om sitt barn/ hendelser, ta kontakt med
skolen.
5.0. Eventuelt
5.1. Hvilke saker kan medes til FAU? Hvor er grensa for hva som er en FAU sak? Prinsipielt
skal ikke saker som berører enkelt personer, hverken lærere eller elever, drøftes eller
referatføres i FAU. Heller ikke personalsaker. Dette p.g.a. personvernet. Eventuelt kan FAU
leder eller klassekontakt kontaktes for å ta et møte med Svein og ta opp den saken en
eventuelt måtte ha. Saker kan også sendes videre til Fylkesmannen, men det er
hensiktsmessig å løse saker på lavest mulig nivå. Ellers er det forsåvidt ingen sak for stor eller
for liten.
5.2. Årshjul
Hver klasse skal ha to aktiviteter i året hvor foreldre og barn gjør noe sosialt sammen. Bør
disse føres inn i årshjulet?
5.3. Diverse
Hvordan lagres møtereferater og diverse skjemaer fra FAU? Per dags dato lagres dette på en
minnepenn som sekretæren oppbevarer. Det burde være muligheter for å kunne få egen
lagringsplass/ eget område på den digitale plattformen til skolen. Da kan også andre
dokumenter digitaliseres, f.eks. 17. mai permen.

Valg av nye representanter på neste foreldremøte.
Neste møte: tirsdag. 20 mars
Referent: Siv- Lillian H. Amundsen.

